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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการดําเนินการภายใตโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560-2564)  ซ่ึงมีแนวทางหลักในการดําเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก 

ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 2) ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจรติ 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนํา 

นําเสนอ สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การดําเนินงาน

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA Online) สวนท่ี 2 

นําเสนอ บริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และนโยบายท่ีเก่ียวของ สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16  ประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2563 

ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมสําคัญของโครงการ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

3. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาออนไลน (ITA Online) 

 ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  2563  จนสํา เร็จ เปนกรอบทิศทางในการดํ าเนินการปลูกฝงวิธี คิด ปลุกจิตสํานึกให มีวัฒนธรรม 

และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนา

ประเทศอยางเปนรูปธรรม 
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สวนท่ี 1 บทนํา 
 

สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย 

  ปจจุบัน ปญหาการคอรรัปชันถือไดวาเปนปญหาใหญท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย 

ซ่ึงปญหานี้ยังไมมีทีทาวาจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากข้ึนเรื่อยๆ แมวาประเทศไทยจะกาวเขาสู

ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม มีการรณรงคจากองคกรของรัฐ หรือองคกรอิสระตางๆ เห็นพอง 

กันวา การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีนําไปสูความยากจน และเปนอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศ 

อยางแทจริง สําหรับประเทศไทยนั้นเปนท่ีทราบกันท่ัวไปวา ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญ 

ลําดับตนๆท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนมาชานานจนฝงรากลึกและ 

พบเกือบทุกกลุมอาชีพในสังคมไทย เก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนานหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่ง 

ของวฒันธรรมไทยไปแลว 

 สาเหตุของปญหาท่ีพบ คือ การทุจริตคอรรัปชันเปนประเพณีนิยมท่ีปฏิบัติมาตั้งแตดั้งเดิมและมีอิทธิพล 

ตอความคิดของคนในปจจุบันอยูคอนขางมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของขาราชการจึงไมสอดคลองกับ

แนวความคิดของการเปนขาราชการสมัยใหม การทุจริตคอรัปชันของขาราชการดวยความไมรูหรือดวยความบริสุทธิ์ใจ 

จึงยังคงปรากฎอยูคอนขางมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอรรัปชันของขาราชการอยูท่ีตัวขาราชการ ปญหาท่ีเกิดจาก

ความคิด ความไมมีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปญหาของตัวขาราชการ ไมวาจะเปนเรื่องของรายได สวัสดิการ 

จริยธรรมในการทํางานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวขาราชการ การบริหารราชการแผนดินเปนสาเหตุ 

ท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการเกิดคอรรัปชันในวงราชการ อันนําไปสูการสูญเสียเงินรายไดของรัฐบาล 

ความไมเสมอภาคในการใหบริการของขาราชการแกผูติดตอ ประชาชนผูเสียภาษีไมไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2557 และป 2558 

ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในป 2559 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 35 คะแนน 

ในป 2560 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในป 2561 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมินลดลง 

เหลือ 36 คะแนน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูงซ่ึงสมควรไดรับการแกไขอยาง

เรงดวน 

 แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

(สํานักงาน ป.ป.ช.) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) และกําหนดพันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

พรอมท้ังกําหนดเปาประสงค เชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI)  สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสังคมท่ีมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตใน

วงกวาง และมีปจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและ
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สงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอม

ท่ีนําไปสูสังคมท่ีมีคานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมในการตอตาน 

การทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือ 

มีกระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทัน

และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอ 

การทุจริต โดยดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

เพ่ือตานทุจริต พรอมท้ังเสริมพลังการมีสวนรวมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวน 

เพ่ือตอตานการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการ

ผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการ

ระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความ

สอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรท่ี 6  

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐาน 

ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู 

ประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ัง แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม

ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  

 ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญท่ีเก่ียวของกับ 

การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ แผนงานท่ี 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ 

“สรางความตระหนักรู”เพ่ือปองกันการทุจริต ท่ีกลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู ท่ีเทาทันตอ 

การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซ่ึงเปน

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสจุริต 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานใหกับเยาวชนสวนใหญของประเทศ ใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความสําคัญ 

ของการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอยางตอเนื่องโดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซ่ึงเปนกลไกในการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุงเนนการพัฒนานักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุมเปาหมายท่ีเปนโรงเรียนสุจริตตนแบบ 

จํานวน 225 โรงเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือขายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องทุกป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การดําเนินโครงการยังขยายผลใหครอบคลุมถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงาน 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใตกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต เพ่ือให

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการดําเนินงานตามภารกิจอยางโปรงใส อีกท้ังยังมีการนําเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) มาขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สรางกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต สอดคลอง

แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ท้ัง 3 ดาน คือ ดานการปองกัน ดานการปลูกฝง และดานการสรางเครือขาย  

 เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรวมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสู 

การปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลัก

ท่ีใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  2563  เ พ่ื อ เป น กรอบ ทิศทา ง ในกา รดํ า เ นิ น กา รปลู ก ฝ ง วิ ธี คิ ด  ปลุ ก จิ ตสํ านึ ก ให มี วัฒนธร รม 

และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนา

ประเทศอยางเปนรูปธรรม  
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 ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 

1. สภาพท่ัวไป 

1.1 จังหวัดสงขลา 

       1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

   จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ระหวางละติจูดท่ี 6 ํ 17' - 7 ํ 56' องศา

เหนือ ลองจิจูด 100 ํ 01' - 101 ํ 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 4 เมตร  

อยูหางจากกรุงเทพฯตามเสนทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ี 

7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร มีขนาดเปนอันดับ 27 ของประเทศ และใหญเปนอันดับท่ี 3 

ของภาคใต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

   ทิศตะวันออก  ติดตอกับอาวไทย 

   ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และรัฐเปอรลิสของมาเลเซีย 

   ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 

 ภาพท่ี 1.1 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสงขลา 
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   1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใตเรียกวา คาบสมุทร สทิงพระกับ

สวนท่ีเปนแผนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางตอนใต แผนดินท้ังสองสวนเชื่อมตอกันโดยสะพานติณสูลานนท พ้ืนท่ีทางทิศ

เหนือสวนใหญเปนท่ีราบลุม ทิศตะวันออกเปนท่ีราบริมทะเล ทิศใตและทิศตะวันตกเปนภูเขาและท่ีราบสูง ซ่ึงเปน

แหลงกําเนิดตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ 

   1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

   จังหวัดสงขลา ตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน มีลมมรสุมพัดผานประจําป คือ

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่ม

ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ จากการพัดผานของลมมรสุมท่ีมีแหลงกําเนิดจากบริเวณแตกตางกัน ทําให

จังหวัดสงขลา มี 2 ฤดู คือ 

   - ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชองวาง

ระหวางฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแลว อากาศจะเริ่มรอน และมีอากาศรอนจัด

ท่ีสุดในเดือนเมษายน 

   - ฤดูฝน แบงออกเปน 2 ระยะ 

     1) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝน

เคลื่อนตัวมาจากดานตะวันตก (ทะเลอันดามัน) สวนมากฝนตกในชวงบายถึงคํ่า ปริมาณและการกระจายของฝนจะ

นอยกวาชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

      2) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธฝน

เคลื่อนตัวมาจากดานตะวันออก (อาวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแนน 

1.2 จังหวัดสตูล 

    1.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

      จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝงทะเลอันดามัน หางจาก

กรุงเทพมหานคร973 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,807,522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร (นับรวม

พ้ืนท่ีท่ีเปนสวนของน้ําทะเล) เปนลําดับท่ี 63 ของประเทศ และลําดับท่ี 12  ของภาคใต รองลงมา คือ จังหวัดปตตานี

และจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา5 

ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก  มีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาว

ประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝงทะเลอันดามันมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด

ใกลเคียง ดังนี้ 
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 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุงและ
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 ทิศใต   ติดตอกับ รัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอรลิส  ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพ้ืนท่ีบนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเปนเสนก้ันอาณาเขตระหวางจังหวัดสตูลกับจังหวัด

อ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 

 ภาพท่ี 1.2 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 

 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสตูล ขอมูล ณ พฤษภาคม 2559  

   1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดสตูล มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบสลับกับภู เขา พ้ืน ท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออก 

เปนเนินเขาและภู เขาสูง โดยมีเ ทือกเขาสํา คัญ คือ ภู เขาสันกาลาคีรี  พ้ืน ท่ีคอยๆ ลาดเ อียงลงสูทะเล 

ดานตะวันตก และทิศใตมีท่ีราบแคบๆขนานไปกับชายฝงทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปเปนปาชายเลน น้ําเค็มข้ึนถึงมีปา

แสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก เปนจังหวัดท่ีมีลําน้ําสายสั้นๆไหลผานพ้ืนท่ีทางตอนเหนือ และทิศตะวันออก

ของจังหวัด ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบงเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา 

และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขานอยใหญอยูกระจัดกระจายใน

ตอนลางและชายฝงตะวันตก ภูเขาท่ีสําคัญไดแก เขาจีน เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ เขาทะนาน เขาควน

กาหลง และเขาโตะพญาวัง 
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 ภาพท่ี 1.3 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 

 

ท่ีมา : กรมชลประทาน ขอมูล ณ พฤษภาคม 2559 

   1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

         จั ง ห วั ด ส ตู ล ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก ล ม ม ร สุ ม ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ท่ี พั ด อ า ว ไ ท ย 

และลมมรสุ มตะวันตก เ ฉียง ใต จ ากมหาสมุทร อิน เดี ย  ลั กษณะภู มิประเทศเป นแบบรอนชื้ น มี  2  ฤดู  

ฤดูรอน กับฤดูฝน โดยมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูรอน 

เพียง 4 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปริมาณฝนระหวางป 2554 - 2558 ปริมาณฝนเฉลี่ย  2,501.3 

มิลลิเมตรตอป  ในป 2558 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.63 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 24.05 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดวัดได 37.9 องศาเซลเซียส วันท่ี 8 เมษายน 2558 อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 18.8 องศาเซลเซียส วันท่ี 14 

กุมภาพันธ 2558 และปริมาณฝนตกมากท่ีสุดใน 1 วัน วัดได 138.2 มิลลิเมตร เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2558 

2. ขอมูลพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดตั้งข้ึนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ 

วันท่ี 17  สิงหาคม พ.ศ. 2553  เรื่อง  การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      ท่ีไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม เพ่ือบริหารและ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ

มัธยมศึกษา ประกอบดวยทองท่ี จังหวัดสงขลาและสตูล  

2.1 อํานาจหนาท่ี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ

หนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจ

หนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  

ดังตอไปนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา   ข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 
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2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช
จายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
12. การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ 

หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา    

(ก.ต.ป.น.) 
หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุม

อํานวย

การ 

กลุม

นโยบาย

และ

แผน 

กลุม

บริหาร 

งาน

บุคคล 

กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม และ

ประเมนิผล 

การจดัการ

ศึกษา 

กลุม

บริหารงาน

การเงิน

และ

สินทรัพย 

สถานศึกษา 

กลุมสงเสริม

การศึกษา

ทางไกล 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร 

กลุมพัฒนา

ครูและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

กลุมกฎหมายและคด ี

2.2 ผังโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560) 

 

2.3 ท่ีตั้ง  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตั้ งอยู เลขท่ี 174 ถนนสงขลา-นาทวี            

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีอาคารปฏิบัติงาน ดังนี้ อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 เปนสวนปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กลุมนโยบายและ

แผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล กลุมกฎหมายและคดี กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา หองประชุมวิบูลรัก และอาคารกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หนวยตรวจสอบภายใน 

หองประชุมคชาธาร และเปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิต ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

2.4 พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีเขตพ้ืนท่ีบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับมัธยมศึกษาใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา 16 อําเภอ และจังหวัดสตูล 7 อําเภอ  
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 2.5 ขอมูลทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จําแนกตามระดับ

การศึกษาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2562 

จังหวัด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี1-6และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รวม 

สงขลา 39 2 41 
สตูล 12 - 12 
รวม 51 2 53 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

จังหวัด รวม 
ขนาดเล็ก 

(นร.1-500 คน) 
ขนาดกลาง 

(นร.501-1,500คน) 
ขนาดใหญ 

(นร.1,501-2,500 คน) 
ขนาดใหญพิเศษ 

(นร.2,501 คน ข้ึนไป) 
สงขลา 41 21 11 3 6 
สตูล 12 4 5 3 - 
รวม(แหง)   
(รอยละ) 

53 
100.00 

25 
47.17 

16 
30.19 

6 
11.32 

6 
11.32 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาด เปรียบเทียบปการศึกษา 2557-2560 

ขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา เพ่ิม/ลด 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2559: 
2560 

2561: 
2562 

ขนาดเล็ก (นร.1-500 คน) 24 26 26 25 25 25 -1 - 
ขนาดกลาง (นร.501-1,500 คน) 16 14 14 16 16 16 +2 - 
ขนาดใหญ (นร.1,501-2,500 คน) 6 6 7 6 6 6 -1 - 
ขนาดใหญพิเศษ (นร.2,501 คนข้ึนไป) 7 7 6 6 6 6 - - 

รวม 53 53 53 53 53 53 - - 
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ตาราง ท่ี  4 แสดงจํ านวนนักเรียน หองเรียน สั ง กัดสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16               
จําแนกตาม ระดับการศึกษาและชั้นเรียน ปการศึกษา 2562  

ระดับการศึกษา/ชั้น 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล รวม 

นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 8,499 245 1,953 58 10,452 303 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 8,583 251 1,917 56 10,500 307 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 8,138 247 1,912 54 10,050 301 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน 25,220 743 5,782 168 31,002 911 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 5,824 180 1,557 48 7,381 228 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 5,507 177 1,441 48 6,948 225 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 5,422 174 1,256 47 6,678 221 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 16,753 531 4,254 143 21,007 674 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 48 2 - - 48 2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 51 2 - - 51 2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 51 2 - - 51 2 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 150 6 - -  6 
รวมท้ังส้ิน 42,123 1,280 10,036 311 52,159 1,591 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปการศึกษา 2562 
 

จังหวัด ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

ครูมาชวย
ราชการ 

รวม 

สงขลา 104 2,260 31 28 10 2,433 
สตูล 33 549 18 1 1 602 
รวม 137 2,809 49 29 11 3,035 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กลุม/หนวย ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว รวม 
ผูบริหารการศึกษา 1 - - 1 
กลุมอํานวยการ 4 4 6 14 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 9 - 2 11 
กลุมบริหารงานบุคคล 7 - 3 10 
กลุมนโยบายและแผน 6 - 1 7 
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

14 - - 14 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 6 - 2 8 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2 - - 2 

หนวยตรวจสอบภายใน 1 - 1 2 
กลุมกฎหมายและคด ี 2 - - 2 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- - - - 

รวม 52 4 15 71 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจกิายน 2562 

2.6 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผลจากการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการท่ีมีสวนรวมจาก ทุกภาคสวน  

ในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน และรวมกันปฏิบัติงานตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีภายใต กลยุทธของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และจุดเนนในการ

พัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีผลการดําเนินงานในแตละดาน ดังนี้ 

2.6.1 ดานโอกาสทางการศึกษา 
- นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 
 

จังหวัด 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 

ชั้น ม.3 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561 
ไม

ศึกษา
ตอ 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 

ชั้น ม.3 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 
ไมศึกษา

ตอ 
สาย

สามัญ 

สาย
อาชีพ 

รวม 
สาย

สามัญ 

สาย
อาชีพ 

รวม 

สงขลา 8,925 7,218 1,659 8,877 48 7,178 6,447 677 7,124 54 
สตูล 1,624 1,480 136 1,616 8 1,576 1,425 149 1,574 2 
รวม 10,549 8,698 1,795 10,493 56 8,754 7,872 826 8,698 56 
รอยละ 100 82.45 17.02 99.47 0.53 100 89.92 9.44 99.36 0.64 

 

- นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 
 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 
 

จังหวัด 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 

ชั้น ม.6 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561 

ไม
ศึกษา
ตอ 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 

ชั้น ม.6 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 
ไม

ศึกษา
ตอ 

สถาบัน 

การศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันการ 

ศึกษาของ
เอกชนและ

อื่นๆ 

รวม 

สถาบัน 

การศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันการศึกษา
ของเอกชนและ

อื่นๆ 
รวม 

สงขลา 5,200 3,769 1,380 5,149 7 5,047 4,113 872 4,985 62 
สตูล 1,225 1,150 47 1,197 3 1,141 1,093 35 1,128 13 
รวม 6,425 4,919 1,427 6,346 10 6,188 5,206 907 6,113 75 
รอยละ 100 76.56 22.21 98.77 0.16 100 84.13 14.66 98.79 1.21 

- นักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2559-2561 
 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2559-2561 

ระดับชั้น 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

ม.1 10,484 26 0.25 10,797 16 0.15 10,764 14 0.13 

ม.2 10,691 54 0.51 9,960 16 0.16 10,601 18 0.17 

ม.3 10,601 26 0.25 9,605 15 0.16 9,635 17 0.18 

ม.4 7,550 11 0.15 7,156 9 0.13 7,327 17 0.23 
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ระดับชั้น 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

ม.5 7,148 10 0.14 6,883 7 0.1 6,928 9 0.13 

ม.6 6,889 5 0.07 6,573 8 0.12 6,715 2 0.03 

รวม 53,363 132 0.25 50,974 71 0.14 51,970 77 0.15 

ปวช. 1 48 - 0.00 54 - - 56 1 1.79 

ปวช. 2 41 - 0.00 40 - - 53 2 3.77 

ปวช. 3 45 - 0.00 31 - - 39 - - 

รวมปวช. 134 - 0.00 125 - - 148 3 2.03 
รวม

ท้ังส้ิน 
53,497 132 0.25 51,099 71 0.14 52,118 80 0.15 

 

2.6.2 ดานคุณภาพ 
2.6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ตารางท่ี 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 

2556-2561  

วิชา 
ปการศึกษา

2556 
ปการศึกษา

2557 
ปการศึกษา

2558 
ปการศึกษา

2559 
ปการศึกษา

2560 
ปการศึกษา

2561 
ภาษาไทย 47.77 37.51 44.47 50.56 52.74 60.06 

คณิตศาสตร 27.44 32.66 36.58 33.71 30.70 34.38 

วิทยาศาสตร 40.87 42.34 40.98 37.73 34.75 39.62 

สังคมศึกษาฯ 42.76 50.36 50.24 52.94 - - 
ภาษาอังกฤษ 31.29 27.70 31.99 33.65 31.63 30.63 

รวมเฉลี่ย 38.03 38.10 40.90 41.70 37.46 41.17 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559-2561 เปรียบเทียบ

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค  ระดับสังกัดและระดับประเทศ 

วิชา ระดับเขตพ้ืนท่ี 
+/- 

ระดับสังกัด +/- ระดับประเทศ +/- 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ภาษาไทย 50.56 52.74 60.06 7.32 46.81 48.77 55.04 6.27 46.36 48.29 54.42 6.13 
ภาษาอังกฤษ 33.65 31.63 30.63 -1.00 31.39 30.14 29.10 -1.04 31.80 30.45 29.45 -1.00 
คณิตศาสตร 33.71 30.70 34.38 3.68 29.53 26.55 30.28 3.73 29.31 26.30 30.04 3.74 
วิทยาศาสตร 37.73 34.75 39.62 4.87 35.12 32.47 36.43 3.96 34.99 32.28 36.10 3.82 

รวมเฉลี่ย 38.91 37.45 41.17 3.72 35.71 34.48 37.71 3.23 35.62 34.33 37.50 3.17 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ปการศึกษา 

2556-2561  
 

วิชา 
ปการศึกษา

2556 

ปการศึกษา

2557 

ปการศึกษา

2558 

ปการศึกษา

2559 

ปการศึกษา

2560 

ปการศึกษา

2561 

ภาษาไทย 54.06 55.85 54.12 58.30 54.15 51.63 

คณิตศาสตร 22.80 24.35 29.84 28.14 28.09 35.04 

วิทยาศาสตร 32.09 34.48 35.02 33.22 31.50 32.09 

สังคมศึกษาฯ 35.40 39.32 41.92 38.76 37.36 37.18 

ภาษาอังกฤษ 26.65 24.74 26.33 29.40 30.20 33.33 

รวมเฉลี่ย 34.20 35.80 37.50 37.60 36.26 37.85 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา  2559-2561  

เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ 

วิชา ระดับเขตพ้ืนท่ี 
+/- 

ระดับสังกัด +/- ระดับประเทศ +/- 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ภาษาไทย 58.30 54.15 51.63 -2.52 53.09 50.07 48.16 -1.91 52.29 49.25 47.31 -1.94 

สังคมศึกษา 38.76 37.36 37.18 -0.18 36.17 34.96 35.48 0.52 35.89 34.70 35.16 0.46 

ภาษา 
อังกฤษ 

29.40 30.20 33.33 3.13 27.35 27.91 31.15 3.24 27.76 28.31 31.41 3.10 

คณิตศาสตร 28.14 28.09 35.04 6.95 24.90 24.64 31.04 6.40 24.88 24.53 30.72 6.19 

วิทยาศาสตร 33.22 31.50 32.09 0.59 31.77 29.48 30.75 1.27 31.62 29.37 30.51 1.14 

รวมเฉลี่ย 37.56 36.26 37.85 1.59 34.66 33.41 35.32 1.91 34.49 33.23 35.02 1.79 
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การดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16  ไดดําเนินโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือปลูกฝงให

นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะ

กระบวนการคิดมีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมท้ังมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตท้ังใน

ระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ผานการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ไดแก กิจกรรมบริษัท 

สรางการดี กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผูบริหาร เปนตน 

กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน) ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

ในสวนของยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา    

เขต 16 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 
การดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 

1.1 สงผูแทนเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความรวมมือในการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดวย 1) ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2) ผูรับผิดขอบโครงการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 3) ผูรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 4) ผูมีความชํานาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือบูรณา

การความรวมมือในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมกับผูแทนจาก

สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  

1.2 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม 
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2. การปฏิบัติ 

 2.1 ดําเนินการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ไปปรับใช 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2 ดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.3 ขยายผลการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 2.4 รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน  

(ITA Online) จากสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ติดตามการดําเนินโครงการ 

 3.1 นิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ไปปรับใช 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 3.4 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ท่ีไดรับการโอนจัดสรรจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผานทางเว็บไซตโครงการ

โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

4. แลกเปล่ียนเรียนรู ผลการดําเนินโครงการ 

เขารวมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงาน และการประกวดแขงขันกิจกรรมการเรียนรู 

ภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงาน และการประกวดแขงขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประกอบดวย 

1) กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตตนแบบเปนตัวแทน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมกิจกรรม 

2) กิจกรรมบริษัทสรางการดี โดยคัดเลือกเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 เปนตัวแทนของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมกิจกรรม 

3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 เปน

ตัวแทนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมกิจกรรม 

4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผูบริหาร โดยคัดเลือกเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 

เปนตัวแทนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมกิจกรรม 
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 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมท่ีรับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานท่ีนําเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานท่ีไดนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบ

ความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 

225 เขต มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล 

โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ดานเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปน

แบบออนไลนเต็มรปูแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปท่ี 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอน

ในการนําเขาขอมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกําหนดเปนตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมิน 

การกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย   

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ 

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม 

โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
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ของประเทศไทยใหสูงข้ึน ซ่ึงการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูลท่ีองคกร 

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนท่ีเก่ียวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณธรรม ความโปรงใส 

และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ 

การทุจริต ซ่ึงจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิด 

การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนก

ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาท่ี 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอํานาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดําเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน 

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 

 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป

สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท้ังสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน 91.56 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A   ( ดีมาก ) โดย ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ ไดคะแนนสูงสุด 97.79 คะแนน สวน
ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนน 83.32 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 
2558 74.64 - - 
2559 81.85 เพ่ิมข้ึน +7.21 
2560 90.07 เพ่ิมข้ึน +8.22 
2561 90.35 เพ่ิมข้ึน +0.28 
2562 91.56 เพ่ิมข้ึน +1.21  

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 เปนรายตัวชี้วัด ซ่ึงไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 97.08 AA ผาน 
2 การใชงบประมาณ 94.37 A ผาน 

3 การใชอํานาจ 97.79 AA ผาน 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 95.38 AA ผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 97.19 AA ผาน 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 92.49 A ผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.24 A ผาน 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 83.32 B ไมผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 96.07 AA ผาน 

10 การปองกันการทุจริต 86.16 A ผาน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผาน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผาน 
B Good 75.00 – 84.99 ไมผาน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไมผาน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F  Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 16  เปนรายตัวชี้ วัด พบวาตัวชี้ วัด ท่ีหนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให ดียิ่ ง ข้ึน ( มีคะแนน 
ต่ํากวารอยละ 85) มีดังนี ้
 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ และควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง 
การดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน 
 

 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ทบทวนขอมูลและบริบทตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน

เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา  มั ธยมศึกษา เขต 16  ประจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  2563  โดยใช กรอบแนวทาง 

ตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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 4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ี

ไดรับความเห็นชอบ 

 7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับ 

การโอนจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามชองทางและระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
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สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของ 

 สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความสอดคลองกับ

สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลักดานการ

ดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทํางานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคสวน 

ดังนั้น สาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

   ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

5. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

สาระสําคัญท้ัง 5 ดานจะเปนเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดท่ี 4 หนาท่ีของประชาชนชาวไทยวา 

“...บุคคลมีหนาท่ี ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรก 

ท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกําหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หนาท่ีของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย 

ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 

ท่ีสําคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ

ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ 

และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ

เจาหนาท่ีในหนวยงาน ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญตอ 

การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาท่ีผานมา 

ไดเกิดปญหาท่ีเก่ียวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งท่ีไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดม่ันในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับ
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ตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามท่ีจะแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดม่ัน 

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกําหนดเอาไว 

 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปนกรอบ

การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาต ิ

การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก

กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศน“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง 

เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี ้

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ัน 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย

สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 
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 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สูสากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกนัทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภยั 

อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบตาง ๆ  

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําข้ึนภายใต
ความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซ่ึงท่ีผานมาหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ 
กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซ่ึงมีรูปแบบท่ีสลับซับซอน ปญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตท่ีจําเปนตองไดรับ 
การแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพ่ือรวมกระทําทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญท่ีตองใช
งบประมาณมาก ทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับ
การทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันแกไข
ปญหาดังกลาว   

การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิด 
ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือสรางพลังรวมในการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน
การทุจริต เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เทาทัน
พลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะนําไปสูการลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในดานของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและ 
มีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการ
ดําเนินการของแผนแมบทฯ ซ่ึงไดกําหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม

ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
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2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต าง  ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เปนธรรม และตรวจสอบได 
4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ

บูรณาการ 
 

เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเดน็ การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  50 
คะแนน 

อยูในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา   57 
คะแนน 

อยูในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  62 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  73 
คะแนน 
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แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน 

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว 

ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวัง ใหขอมูล 

แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครอง

จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกําหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจขาวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซ่ึงการตอตานการทุจริตท้ังในชีวิตประจําวัน 
และการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต 
ถือเปนพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมท่ี 
ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธี คิดท่ีทําใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน 
กับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทําการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผู อ่ืนกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคม 
สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพ่ือกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เขาสูอํานาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหาร
ประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาํเนินนโยบายของรัฐท่ีเขมขนมากข้ึน  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ท่ีผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แตสภาวะทางสังคมท่ีตื่นตัวตอตานและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึน จึงอาจจะทําใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ
องคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง 
เฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
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คุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมท้ังสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกําหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดําเนินงานอยางโปรงใส เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
ความสุจริตและความซ่ือสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง 
และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใด 
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทน 
ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม 
และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทําหนาท่ีความเปน
พลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง 
รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึก
และคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามา 
มีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยาง 
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถ่ิน/ชุมชน 
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพ่ือเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกําหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือสรางนักการเมือง 
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนน 
การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทัน 
ตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
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ประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต 
ข้ันวางแผนกอนดําเนินงาน ข้ันระหวางการดําเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ี เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง
มาตรฐานท่ีโปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของ 
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึง
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความ
โปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง 
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสท่ีสามารถสรางความ
เชื่อม่ันและม่ันใจใหกับผูใหเบาะแส 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน
ความซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงานท่ี
ผานเกณฑการประเมิน 
ITA  

รอยละ 80  

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน 

  - จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาท่ีภาครัฐท่ี
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

  - จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาท่ีภาครัฐท่ี
ถูกชี้มูลวากระทํา
การทุจริต 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตท่ี
เก่ียวของกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 

ลดลงรอยละ 
25 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
80 

ลดลงรอยละ 
90 

 

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดี
จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต 
อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม 
เพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุงทําใหผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคด ี
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพ่ือใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับ
การปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนท่ีเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทํางาน 
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสิน 
และหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการขอมูลกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอง 
ของทรัพยสินและหนี้สิน 
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2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 
และกระชับมากข้ึนเพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทําความผิด
เม่ือคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ท่ี เ ก่ี ยวของ กับการ ทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ  การปรับปรุ ง ข้ันตอนการดํ า เนินการ 
ท่ีลาชาและซํ้าซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายข้ึน รวมท้ังการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนขอมูล
และองคความรูในการปราบปรามการทุจรติ และอาชญากรรมขามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานขอมูล
องคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู เชี่ยวชาญของหนวยงานตาง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู ท่ีเปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรู เชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เปนธรรม โปรงใส 
ไมเลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดําเนินคดี 
ทุจริต 
ท่ีจําเปนตองขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวา
กรอบเวลาปกติ 
ท่ีกฎหมายกําหนด 

ไมเกินรอยละ 
25 

ไมเกินรอยละ 
20 

ไมเกินรอยละ 
15 

ไมเกินรอยละ 
10 

จํานวนคดีอาญา 
ท่ีหนวยงานไตสวน 
คดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 
4  

ของจํานวนคดี
ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
3 

ของจํานวนคดี
ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
2  

ของจํานวนคดี
ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
1 

ของจํานวนคดี
ท่ีสงฟอง 

 

 



35 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหาร

จัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสั งคมไทย ในยุทธศาสตรนี้  

ไดกําหนดกรอบ แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนนการสงเสริม และพัฒนา

ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและ

การชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวน 

ในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบรามการทุจริต และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลใน

ภาคเอกชน เพ่ือเปนการตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้  

การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
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 โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลท่ีนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ (1) การ

สรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร การ

สรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ี

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยท่ี

สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพ่ือเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค 

ปลูกฝ งจิตสาธารณะ ยึดประโยชนส วนรวมเปนท่ี ต้ั งมีความซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย  มี คุณธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปยมสุข 

(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony)  
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 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรม

ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน 

ท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจงั 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

2. สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตานทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 

 
 



39 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม

ทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ 

การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ 

มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม

ทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู 

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล 

มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง 

เปนหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน 

1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2. เรงรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจรยิธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจาหนาท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

รายจายประจําปท่ีมีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา 
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ตอตานการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกตนวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได
แสดงไวตอสาธารณะ 

6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใชงบประมาณตอนโยบายนัน้ ๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 
ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบาย 

มักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลต้ังแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ัน 

ปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย 
ไปสูการปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สือ่มวลชน 
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 
4. สงเสริมใหมีการศึกษา 
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส 
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี 

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน 

โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา 
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 
การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ 
บูรณาการระบบการประเมินดาน 
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

บรรษัทภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 
อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสรางสรรคของ 
บุคลากรดานการปองกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 
การดําเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจรยิธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับ 
การปองกันการทุจริต 
8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตร ท่ี มุ ง เนน 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถดําเนินการ 

ไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด 

(Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริต 

จะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
1.2 การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบงัคับใช 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลองกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 
หนวยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หนวยงานประชาสงัคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและ 
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower) และเจาหนาท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูกคุมครองได 
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 
เจาหนาท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู 
ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปดโปงผูกระทําความผิด
ใหสาธารณชนรบัทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสดุ 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชน 
อยางกวางขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ 
คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ 
ตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศ 
โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. ศึกษา และกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 - 
ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
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สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

หนวยงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 

1. เหตุผลความจําเปน 

ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกําหนด

วิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู” เพ่ือปองกันการทุจริต ท่ีกลาวถึง 

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสราง

องคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย 

อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรวมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวน

ตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซ่ึงเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

ประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริต 
ในวงกวาง ท้ังในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมายโครงการ    

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจริต สรางความตระหนักรูในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหนักเรียน ครูและผูบริหาร มีทัศนคติและคานิยมรวมตานทุจริตในวงกวาง ท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง     

4. กลุมเปาหมายโครงการ  

 1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน  52,159   คน 
 2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................... 
         จํานวน    3,035   คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   จํานวน    53   โรงเรียน 
ประกอบดวย 

 1) โรงเรียนสจุริตตนแบบ         จํานวน        1 โรง 

 2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10    จํานวน   ……..5. โรง 

 3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20    จํานวน   ……10. โรง 

 4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30    จํานวน   ……16.. โรง 

 5) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40     จํานวน   ……21. โรง 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

5. คาเปาหมายและตัวช้ีวัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ป 2563 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 

1.รอยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 

ท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละ 50 

2. รอยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม คานิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 

3. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน 

ITA  

รอยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เปาหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสรางเครือขายและการมี
สวนรวมในการตอตาน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

จํานวนเครือขาย 
ป.ป.ช.สพฐ.นอย 
มีสวนรวมและ 
เปนผูนําในการ
ตอตานการทุจริต  

คน 50 5,000 
 

        ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสรางเครือขายและ 
การมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จํานวนเครือขาย 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
มีสวนรวมและ 
เปนผูนําในการ
ตอตานการทุจริต  

คน 50 5,000  
 

       ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3. กิจกรรมสนับสนุนสงเสริม
การดําเนินงานบริษัทสรางการด ี
สู Marketing 4.0 

โรงเรียนท่ีดําเนิน
กิจกรรมบริษัทสราง
การดีมีทักษะในการ
บริหารจดัการบริษัท
สรางการ และ
คํานึงถึง
ผลประโยชน
สวนรวมมากกวา
สวนตนโดยแบงปน
ผลกําไรในการทํา
ประโยชนเพ่ือ
สาธารณะ 

โรงเรียน 16 5,000 
 

        ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

4. กิจกรรม คายเยาวชน "คนดี
ของแผนดิน" (เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) 

จํานวนนักเรียน 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 
 มีคานิยมรวมตาน
ทุจริต มีจติสํานึก
สาธารณะ มีทักษะ
กระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต 
อยูอยางพอเพียง 
และจิตสาธารณะ 

คน 50 5,000 
 

        ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

5. กิจกรรมสรางจิตสํานึก
พลเมือง (Project Citizen) 

จํานวนโรงเรยีน 
ท่ีดําเนินกิจกรรม
สรางจิตสํานึก
พลเมือง (Project 
Citizen) 

โรงเรียน 16 5,000 
 

        ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

6. กิจกรรมสรางคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจรติ ใหแกสังคมดวย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สรางสรรค (สื่อภาพยนตรสั้น) 

จํานวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรสั้น 
เชิงสรางสรรคท่ี
สรางคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจรติ ใหแก
สังคม 
 
 
 

ผลงาน 10 5,000   
 

      ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

จํานวนโรงเรยีน 
ในสังกัดท่ีนํา
หลักสตูรตานทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช 
ในการจัดการเรียน
การสอน 

โรงเรียน 53 15,000  
 

       ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู
แนวปฏิบัติท่ีดีในการนํา
หลักสตูรตานทุจริตศึกษาไปใช 

จํานวนโรงเรยีนท่ี
เขารวมกิจกรรมได
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ผลการจัดการเรยีน
การสอนโดยการใช
หลักสตูรตานทุจริต
ศึกษาและสามารถ
นําไปปรับใชใน
โรงเรียนได 

โรงเรียน 53 15,000        
 

 ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

9. การติดตามและประเมินผล
การใชหลักสตูรตานทุจริต
ศึกษา 

รอยละของโรงเรียน
ท่ีนําหลักสตูร 
ตานทุจริตศึกษา 
ไปปรับใชมีการสราง
ความตระหนักรูใน
การปองกัน 
การทุจริต  
มีคานิยมรวมตาน

รอยละ 100 10,000  
 

    
 

  ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ทุจริต มีจติสํานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชน
สวนรวม  

10. กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ดานความโปรงใส 

จํานวนโรงเรยีนท่ี 
มีการยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
บริหารโรงเรยีนดวย
ความโปรงใส และ 
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต  

โรงเรียน 6 10,000 
 

        ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรยีน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจรติ   

จํานวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
การบูรณาการและมี
ความเช่ือมโยงกัน 

ผลงาน 
 

53 10,000     
 

    ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ในการสนับสนุน
และสงเสรมิ 
ใหนักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

12. กิจกรรมนิเทศ กํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

จํานวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ไดรบั 
การนิเทศ กํากับ 
ติดตามการดําเนิน
โครงการโรงเรยีน
สุจรติ 

โรงเรียน 53 10,000     
 

    ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

13. กิจกรรมเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รอยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
เกิดความตระหนักรู
ในการปองกันการ
ทุจริต มีคานิยมรวม
ตานทุจริต  
มีจิตสาํนึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหวาง

รอยละ 85 200,000 
 

        ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชน
สวนรวม 

13.1 กิจกรรมสราง 
ความตระหนักรูในการปองกัน
การทุจริต 
 

รอยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
เกิดความตระหนักรู
ในการปองกันการ
ทุจริต 

รอยละ 85 50,000 
 

        กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

13.2 กิจกรรมเสริมสรางคานิยม
รวมตานทุจริต 
 

รอยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามี
คานิยมรวมตาน
ทุจริต 

รอยละ 85 50,000  
 

       กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

13.3 กิจกรรมสรางจิตสาํนึก
สาธารณะ  
 

รอยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามี
จิตสํานึกสาธารณะ 

รอยละ 85 50,000  
 

       ก ลุ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

13.4 กิจกรรมเสริมสรางการ
คิดแยกแยะระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 
 

รอยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
สามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัว

รอยละ 85 50,000  
 

       กลุมกฎหมาย
และนิติกร 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

และผลประโยชน
สวนรวม 

14. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จํานวนเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต
หนวยงานในสังกัดเพ่ือรองรับ
การประเมิน ITA 

รอยละของโรงเรียน
ในสังกัดมีเว็บไซต
ของโรงเรียนท่ี
สมบูรณเพ่ือรองรบั
การประเมิน ITA 
 

รอยละ 100 15,000  
 

       กลุม
อํานวยการ 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คาคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
(ITA) ป 2563  

คะแนน  85 25,000  
 

       กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

คาคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสถานศึกษา 
(ITA) ป 2563  

คะแนน  85 50,000   
 

      กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

รวม 400,000           
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 169 และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวางผลประโยชน 
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตท่ีเขมแข็ง 
และเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
 3. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดวยวิธีการออนไลน 
ผานทางเว็บไซดโครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แนวทางการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

รวมท้ังส้ิน 400,000   
เปาหมายท่ี 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 400,000  
ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ดัชนีการรับรูการทุจริตอยูในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 
50 คะแนน ภายในป พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการดําเนินงานท่ี 1 : ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

  

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 

  
กิจกรรมหลัก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

100,000 
 นิเทศฯ 

1. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและสรางความตระหนักรูใหกับนักเรียน ครู ผูบริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพ่ือปรับฐานคิดทุกชวงวัย และรวมสรางสังคม
ท่ีไมทนตอการทุจริต 

30,000 
กลุมท่ี

เก่ียวของ 

1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

5,000  นิเทศฯ 

1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

5,000  นิเทศฯ 

1.3 กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานบริษัทสรางการดี สู Marketing 4.0 5,000  นิเทศฯ 
1.4 กิจกรรม คายเยาวชน "คนดีของแผนดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 5,000  นิเทศฯ 
1.5 กิจกรรมสรางจิตสํานึกพลเมือง (Project Citizen) 5,000  นิเทศฯ 
1.6 กิจกรรมสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ใหแกสังคมดวยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสรางสรรค (สื่อภาพยนตรสั้น) 

5,000  นิเทศฯ 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 40,000 
กลุมท่ี

เก่ียวของ 
2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 15,000  นิเทศฯ 
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัตทิี่ดีในการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช 15,000  นิเทศฯ 
2.3 การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 10,000  นิเทศฯ 

3. การสรางความตระหนักในการปองกันการทุจริตในสถานศึกษา 10,000 
กลุมท่ี

เก่ียวของ 
3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ดานความโปรงใส 10,000  นิเทศฯ 
4. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 20,000 กลุมท่ี
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แนวทางการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เก่ียวของ 
4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต   10,000  นิเทศฯ 
4.2 กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 10,000  นิเทศฯ 
กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน 

300,000  

5. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

200,000 
กลุมท่ี

เก่ียวของ 

5.1 กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 200,000 
 นิเทศฯ/

กฎหมาย ฯ 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของของสถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) 

100,000 
กลุมที่

เก่ียวของ 
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน ITA Online 10,000   นิเทศฯ 
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 15,000 อํานวยการ 
6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25,000   นิเทศฯ 
6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 50,000   นิเทศฯ 

รวมทั้งสิ้น 400,000 
  

 
 
 
 
ผูเสนอแผนปฏิบัติการ       ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
       (นางสาวประจวบ  พุทธวาศร)ี             (นายศังกร  รักชูชื่น) 

  ตําแหนง ศึกษานิเทศก           ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                  มัธยมศึกษา เขต 16 
    
 
 
 
 
ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (.........................................) 

 ตําแหนง ............................................... 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



52 
 

 
 
 
 
 

 

 


	คำนำ
	ส่วนที่ 1 บทนำ
	ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16
	1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
	1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
	1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

	1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
	1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
	1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ
	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16
	แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


	ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
	สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐาน...
	ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป...
	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
	วิสัยทัศน์


